 em dúvida os aspiradores hidráulicos
S
mais simples e eficazes .
TODOS OS ASPIRADORES HIDRÁULICOS ZODIAC®
ESTÃO EQUIPADOS COM A TECNOLOGIA DE
DIAFRAGMA, UMA INVENÇÃO QUE REVOLUCIONOU
O MUNDO DAS PISCINAS.

Twist Lock

Diafragma
Dia Cyclone

Esta tecnologia garante uma aspiração optimizada da piscina mesmo
com bombas de baixo caudal e adapta-se à maioria das piscinas na
Europa. Uma tecnologia que se tem mostrado eficaz ao longo dos
anos e continua a ser alvo de constantes inovações patenteadas
pela Zodiac®. Os aspiradores hidráulicos Zodiac® são garantia de uma
limpeza fácil e muito eficaz.

Duo Traction Control

ASPIRADORES HIDRÁULICOS

Escolher adequadamente o seu aspirador hidráulico
T3
T5

 Gama T Dimensão da piscina
9x5m
12 x 6 m

Forma
Rectangular e oval
todas as formas

Programas de limpeza
Fundo e paredes
Fundos planos e inclinações
suaves

Potência
mínima recomendada: ½ CV
mínima recomendada: ¾ CV

INOVAÇÃO EXCLUSIVA

A GAMA

Peso
1,2 kg
1,4 kg

OPCIONAL:

Cyclonic Leaf Trap, elemento
de retenção de folhas de nova
geração.

DIAFRAGMA
DIA CYCLONE PATENTADO

Mangueiras patenteadas Twist
Lock: uma conexão segura, sem
perda de aspiração.

uma aspiração eficaz e duradoura.

Aro deflector anti-bloqueio para
evitar escadas, ângulos, etc.

+
Option

IDEAL PARA PISCINAS DE PEQUENAS
E MÉDIAS DIMENSÕES

TESTADO

E APROVADO!

mais de

89%
Design compacto e resistente.

dos proprietários
de aspiradores
hidráulicos estão
interessados na
facilidade de utilização
dos aspiradores.

Disco com estabilizadores para
uma deslocação por todos os
recantos da piscina.

EFICIENTE E PRÁTICO

Estudo de satisfação realizado
em 2012 a 500 proprietários de
aspiradores Zodiac®.

DUO TRACTION CONTROL
O T5 pode chegar a todas
as partes da piscina com
o seu sistema de controlo
de movimento patenteado
«Duo Traction Control».
Dois discos flexíveis e
independentes aumentam
a mobilidade e aderência,
permitindo uma melhor
limpeza de cantos e
paredes.
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O seu design conta com uma pega
ergonómica para facilitar a sua
introdução e saída da água.
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